
Festival Tanečního Mládí 2018 

Mistrovství České republiky SUT  

11. května 2019 

Brno 

Název soutěže:      Festival tanečního mládí SUT ČR 2019 
 

Druh soutěže Mistrovství České republiky SUT - věková kategorie Miniděti 

Disciplíny:     * plesová předtančení  

 * parketové taneční kompozice  

 * show předtančení 

 * disco dance předtančení  

 * street dance předtančení  

Účast v soutěži: Soutěž je určená pro všechny účastníky regionálních kol SUT dané věkové kategorie a 

pro pozvané soubory, kteří splňují podmínky SŘ a propozic.  

Název soutěže:       Festival tanečního mládí SUT ČR 2019   
 

Druh soutěže Mistrovství České republiky SUT  - věkové kategorie děti, junioři a mládež 

Disciplíny:     * pódiové formace mažoretek  

Účast v soutěži: Soutěž je určená pro všechny účastníky regionálních kol a pro pozvané soubory, kteří 

splňují podmínky SŘ a propozic 

 

Název soutěže:       Český pohár v kombinaci: česká polka, figurální valčík 

Druh soutěže : Pohárová soutěž kategorie děti, junioři a mládež  

Účast  v soutěži:  Soutěž je otevřena pro všechny tanečníky v dané věkové kategorii, kteří projeví 

zájem o kombinaci těchto tanců. 

 Děti - žádný z tanečníků nepřesáhne  v roce konání soutěže 11 let, 

 Junioři - alespoň jeden z páru je starší 11 let a ani jeden z páru nepřesáhne v 

roce konání soutěže 15 let 

 Mládež – alespoň jeden z páru je starší 15 let. 
 

Vyhlašovatel: Svaz učitelů tance ČR (SUT ČR) za podpory Ministerstva kultury ČR  

 a Jihomoravského kraje  

  
    

Pořadatelé: Svaz učitelů tance ČR 
web: www.sut.cz 

 Mgr. Viktor Janč, taneční škola DANZA 

   email: jancviktor@seznam.cz 

DANZA Brno z.s., zastoupený Viktorem Jančem, GSM: 736 631 421,   

email: info@danza.cz 

TJ SOKOL Drásov, zastoupený Marií Bělušovou, GSM:  776 341 727,  

email: belusova@seznam.cz 

 
           

Termín konání: sobota 11. května 2019 

 

Místo konání: Kulturní centrum Babylon, Kounicova 685/20, 602 00 Brno 

   

NADPIS KAPITOLY 
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Ministerstvo kultury 

České republiky 

Organizace: 
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Festival Tanečního Mládí 2018 

Mistrovství České republiky SUT  

11. května 2019 

Brno 

Vedoucí soutěže: Viktor Janč    

Vedoucí sčitatel: Jana Jančová    

Hudební doprovod: DANZA Brno, z.s. 

Porota: Hedvika Čaňková, Mirka Sedláčková, Pavlína Coufalová, Marcela Černá, 

Marie Vlachová, Petr Pohlodek, Michal Janč, Hana Valová, Martina 

Svobodová, Dana Pavelková, Dana Mědílková, Tomáš Stavěl 

Věkové kategorie: zařazení určuje Soutěžní řád FTM SUT ČR  

           http://www.sut.cz/soutezni-rad-ftm/  

Velikost parketu: 11 x 8 metrů 

Nahrávky:  každá soutěžní nahrávka musí mít samostatné médium 

   akceptujeme formáty CD, WAW, MP3 

Startovné: 200 Kč za jednoho soutěžícího a jednu soutěžní disciplínu uvedenou 

v propozicích. Vedoucí souboru – vstup zdarma, vedoucí zodpovídá za členy 

svého souboru!  

Časový rozvrh: 09:00     otevření společenského centra 

předběžný  09:45 – 11:30  prezence  

Při prezenci předloží každá choreografie formality dle SŘ SUT ČR  

09:30 – 12:00  prostorové zkoušky, pro kategorii miniděti  

12:00 – 12:30 zkouška polka, valčík,  

   12:30   porada vedoucích souborů  

   13:00   zahájení soutěže  

   19:00    předpokládaný závěr soutěží 

Časy prezence a zahájení soutěží se mohou měnit podle počtu přihlášek.  

Ceny:   Diplomy, medaile a věcné ceny pro nejlepší soubory v každé kategorii . 

   Pozornosti pro všechny účastníky soutěží.    

Termín pro přihlášení: nejpozději do 4. 5. 2019 akceptujeme pouze kompletně vyplněné 

přihlášky v datové podobě xls – viz zaslaný vzor formuláře SUT ČR 

Adresa pro přihlášení: info@danza.cz     

 

Propozice schválila Dana Pavelková pod č.j.  MČR 110519 dne: 24.3.2019 

 

Drobné občerstvení je k dispozici přímo ve společenském centru.  

Prodej bižuterie a doplňkového tanečního sortimentu. 

V blízkosti centra je několik dalších restaurací. 

Prosíme – nenoste na soutěže cennosti. Do blízkosti tanečního parketu nenosíme jídlo, nápoje ve 

skle a porcelánu – pouze pití v PET uzavřených lahvích. 

Taneční boty s ostrou hranou budou mít chrániče!!!!!!! 
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Festival Tanečního Mládí 2018 

Mistrovství České republiky SUT  

11. května 2019 

Brno 

Propozice Českého poháru v kombinaci – česká polka, valčík  

Hudba: Zajišťuje pořadatel soutěže. Pro finále může být povolena vlastní nahrávka. 

• Počet tančících: 1 taneční pár (chlapec – dívka, nebo muž – žena) 

• Počet párů: V každém kole jsou páry rozlosovány do skupin podle velikosti parketu 

• Délka tance: 1.00 - 2.00 minuty 

• Zvedané figury: jsou povoleny 

• Změny držení páru: jsou povoleny.  

• Rekvizity: Nejsou povoleny. 

• Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedenému tanci. 

Česká polka 

Délka tance: 1.30 - 2.00 minuty 

Tempo: 58 - 60 taktů za minutu 

Český párový společenský tanec především kolového charakteru, který vznikl v době národního obrození v druhé polovině 19. 

století ve východních Čechách. Pohybové zpracování tance, celkový výraz tanečního páru a jeho předvedení jsou posuzovány 

jako celek. 

Figurální valčík 

Délka tance: Kategorie Děti: max. délka sólo skladby 1 minuta (povoleno +/- 15 vteřin – musí být ukončeno frází) Ostatní 

vyhlášené kategorie: max. 1,15 minuta (povoleno +/- 15 vteřin – musí být ukončeno frází) 

Tempo: 58–60 taktů/min. Pro finálové sólo není omezení. 

Ve figurálním valčíku jsou povolené zvedané figury, jsou povolené variace, kdy se pár nedrží v základním standardním držení. 

Pokud taneční pár bude tančit pouze valčík vpravo a vlevo a valčíkové změny, není toto považováno za figurální valčík. 


